Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 8. 8. 2016
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 8. 8. 2016 v 18:00 hod.

II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, J. Švarc, Mgr. Vychodilová, L. Pour, L. Martinů,
Prof. Nelešovská
Hosté: p. Vrbka, p. Kovář, další občané

III.Program
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápis
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
a) Dne 9. 8. 2016 proběhla schůzka zástupců KMČ s ředitelem MP Mgr.
Skalickým. Předmětem jednání bylo zajištění pravidelné preventivní činnosti
strážníků MP v obci a zajištění pravidelného měření rychlosti. Výsledkem
jednání byla dohoda, kdy strážník MP bude předkládat záznam o preventivních
šetřeních v Chomoutově. Bude zde uveden datum, časové rozpětí a oblast
působení. Záznam bude předkládán na jednáních komise v měsíčních
intervalech a bude součástí zápisu a to s účinností od 1. 9. 2016. Dále bude
zvýšen dojezd hlídek MP ve dnech čtvrtek, pátek a sobota do Chomoutova
v odpoledních hodinách a budou se zaměřovat zejména na parkování na
chodníku, v zatáčkách a na zelených plochách na ulici Dalimilova, cesta na
Poděbrady a celý satelit. Měření rychlosti budeme provádět ve spolupráci
s Dopravním inspektorátem PČR, se kterým již vedeme tato jednání.
b) Dne 27. 6. 2016 se předsedkyně KMČ zúčastnila veřejného jednání ve věci
těžby písku v Pňovicích. MČ Chomoutov bude zatížena nákladní dopravou, a
proto se snažíme najít způsob jak tuto situaci řešit. Na jednání jsme důrazně
přednesli svoje stanovisko k celé situaci a žádali jsme o větší informovanost o
tomto projektu a hledání alternativních způsobů transportu.
c) Oprava obslužné pozemní komunikace na ulici Hrachoviska (směr Interkov a
Moravská výrobní) bude zahájena do 23. 8. 2016 a předpokládaný termín
dokončení je do 3 týdnů od zahájení stavby.

2. Nově otevřené úkoly
a) Dne 21. 7. 2016 se předsedkyně KMČ zúčastnila jednání o vybudování
přechodu a chodníku na ulici Štěpánovská. Termín realizace nebyl přesně
stanoven, ale již je v plánu investičních akcí. Součástí projektu není nová
autobusová zastávka, ale budeme se snažit o doplnění.
b) KMČ obdržela žádost od občanů bydlících u zastávky vedle hasičské zbrojnice
o opravu komunikace. Je zde poškozený příjezdový pás pro autobusy. KMČ
odeslala dne 9. 8. 2016 majiteli (Správa silnic a dálnic OK) žádost o opravu.
3. Informace a oznamy
a) Jednání KMČ se zúčastnil p. Vrbka a p. Kovář, kteří oznámili komisi negativní
stanovisko občanů k připravované těžbě písku v Pňovicích a s tím spojené
zatížení naši MČ nákladní dopravou. Dále komisi oznámili, že byla sepsána
petice proti tomuto projektu, která bude předána odpovědným orgánům.
b) Další přítomní občané si také stěžovali na hlučnost vycházející ze
soukromých akcí pořádaných na hřišti TJ Sokol. KMČ nemá v kompetenci tuto
stížnost řešit. Doporučila proto obrátit se na vedení TJ Sokol, která je majitelem
a provozovatelem tohoto pozemku.
c) Rekonstrukci kapličky prováděla firma Moravská výrobní a.s. a Zámečnictví
Aleš Stehlíček. Veškerý použitý materiál a práce věnovali bez nároku na
odměnu. Děkujeme.
d) Dotazníky zjišťující názor občanů na projekt revitalizace komunikace budou
zpracovány nezávislým pracovníkem magistrátu. Výsledky najdete na
webových stránkách, na Facebooku a ve vývěskách.
e) Objednávky na nádoby tříděného odpadu byly předány na MMOl.
Předpokládaný termín realizace je začátkem roku 2017. O podrobnostech vás
budeme informovat.
f) Komise vydala souhlasné stanovisko k žádosti občanů o odkoupení pozemku
na ulici Lužní.
g) Od 2. 8. 2016 platí v satelitu dopravní označení 30 km/hod. a přednost zprava.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19 hodin. Termín příštího jednání bude upřesněno, ale
předpokládaný termín je 5. září 2016 v 18:00.
Zapsala : L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ č.5
www.chomoutov.eu

Facebook „Bydlím v Chomoutově“

